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JANUARY 31, 2018 
 

Výzva pre kandidátov na úrad druhého viceguvernéra Distriktu 122 
 
Vážené Lionky, vážení Lioni Distriktu 122, 
vyzývam všetky členky a členov lionských klubov Distriktu 122 – ČR a SR, ktorí sa chcú 
uchádzať o úrad druhého viceguvernéra LCI, Distriktu 122–ČRaSR pre lionský rok 2018-2019 
aby tento svoj zámer písomne oznámili neneskôr do  

12. 05. ( mája/května ) 2018 
predsedovi nominačného výboru PDG Rudolfovi Hlavačkovi, členovi LC Nitra. 
Požiadavky na kvalifikáciu kandidáta do úradu druhého viceguvernéra sú uvedené v článku 
IX odstavec 6 písm. c) Mezinárodní konstituce a stanov Lions Clubs International  
( http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/la1.pdf ). 
 

Kandidát na úrad druhého viceguvernéra distriktu musí:  
(1) byť riadnym aktívnym členom (in good standing) riadneho lionského klubu (in good 
standing) vo svojom distrikte. 
(2) mať podporu svojho klubu alebo väčšiny klubov (in good standing) v distrikte. 
(3) v dobe prevzatia úradu druhého vice guvernéra distriktu zastával alebo bude zastávať 
(served or will have served at the time) úrad: 
(a) prezidenta lionského klubu počas celého funkčného obdobia alebo počas významnej 
časti funkčného obdobia a člena predstavenstva lionského klubu minimálne pre ďalšie dva 
(2) roky; a 
(b) predsedu zóny alebo regiónu alebo sekretára kabinetu alebo pokladníka kabinetu 
počas celého funkčného obdobia alebo počas významnej časti funkčného obdobia. 
(c) pričom vyššie uvedené nie je možné splniť súčasne. 
 

Svoje písomné zámery môžete zasielať elektronicky na e-mailovou adresu psbd@post.sk 
spolu s doporučením klubu a potvrdení pokladníka. 
Originály je nutnú zaslať pozemnou poštou na adresu, ktorú vám oznámi predseda 
nominačného výboru. 

V Hliníku nad Hronom dňa 31. 01. 2018 
 

                                                                     S úctou 

 BohuMír Krátky                                                                                                                                                                            

District Governor  


